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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 205 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 31 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 21.03.2014  Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

 Относно: Обявяване на оставка на общинския съветник – Христо Ангелов 

Цолев като член на временната комисия за извършване на проверка на дейността на 

общинското търговско дружество „СБДПЛ“Иван Раев – Сопот“ ЕООД и избор на 

нов член на временната комисия за попълване на състава й. 
 

   

  Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията си по чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.56 ал.2, чл.42 ал.4 и чл.44 

ал.2 и ал.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация приема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

1. На мястото на Христо Ангелов Цолев, поради прекратяване на 

правомощията му след подадена оставка като член на временна комисия  за 

извършване на проверка на дейността на общинско търговско дружество 

СБДПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД, създадена с Решение № 91, взето с 

протокол № 13 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 29.11.2012 г.,  

избира за нов член на временната комисия с явно гласуване общинския 

съветник – Константин Тодоров Константинов. 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 14 

„Против”                -  1 

„Въздържал се”      - няма 

 

2. Възлага на временната комисия за извършване на проверка на 

дейността на общинско търговско дружество СБДПЛ „Иван Раев – Сопот“ 

ЕООД в срок до 31 март 2014 год. да представи отчет за дейността си.  

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  15 
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 Гласували                - 15 

„За”                          - 13 

„Против”                -  1 

„Въздържал се”     - 1 

 

 

              МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21 ал.1 т.1 от 

ЗМСМА и чл.56 ал.2, чл.42 ал.4 и чл.44 ал.2 и ал.5  от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация; 

- и като взе предвид, предсрочно прекратени правомощия на член на 

временната комисия – Христо Ангелов Цолев, след подадена оставка;  

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

       

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


